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Beste Westlandianen,
Deze week zijn er weer twee mooie jeugdverslagen; van JO9-1 en JO10-1. Het zou leuk
zijn als ook andere jeugdteams iets van zich zouden laten horen.
Verder zijn er berichten en verslagen bij de senioren, de “oude doos”, overig nieuws,
diverse schema’s en overzichten en stelt Jan v.d. Meijs een speler van de zondagselectie
voor: Raghib Achnak.
Het mooiste nieuws van afgelopen week is voor mij de
benoeming van Geert van den Enden en Aad van Holstein tot
Lid van Verdienste. Zeer verdiend! Van harte gefeliciteerd!.

Bestuur
Voorzitter
Vice-vz/ secretaris
Penningmeester
Commerciële zaken
Voetbalzaken
Jeugd voorzitter
Kantine beheer
Lagere senioren
Technische zaken
Vrijwilligerszaken
Communicatie/Pr
Club algemeen
Facilitaire zaken
Comm.Sportiviteit
Sponsor contact /
Businessclub

Tot volgende week,
Renate van der Meer

Zaterdag 23 september. Aanvang: 14.30 uur
Westlandia Za.1 – WV-HEDW 1
Zondag 24 september. Aanvang 14.30 uur
Jong Vitesse – Westlandia 1
Adres: "Papendal," Papendallaan 40 te 6816 VD Arnhem.

Inhoudsopgave
Colofon
Van de bestuurstafel
Overig nieuws
Oude Doos
Senioren Zaterdag/Zondag
Dames
Nieuwe gezichten in de zondagselectie
Trainingsschema senioren en junioren

02
03
04
05
07
11
12
13

7x7
Kantineberichten
Junioristiek
Programma/uitslagen jeugd
Verslagen jeugd
Zaalvoetbal
Ledenadministratie

Spreuk van de week:

14
15
16
20
22
24
24

Wedstrijdsecretariaat
Veld selectie senioren
Veld heren senioren
Veld dames
Zaalvoetbal
Zaalvoetbal
Jeugd:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdsecretariaat:
JO 19
JO 17 + MO17
JO 15
JO 13
JO 11
JO9 – JO5
Jeugdsel.oefenwedstr
Jeugdsel.toernooien
Toernooisecr.recreatief

Stefan Kester
Jaap Boone
Reinier Persoon
Martin Kouwenhoven
Geo v.d. Wilk
Ton van Marrewijk
Jan de Bruin
Henk de Moedt
John Vollebregt
Marjon Duijvestijn
Hans v.d. Bos

0174-631271
010-2470193
0174-414621
0174-622083
0174-628242
06-53579631

Piet van Dijk
Joost Blom
Ted Vollebregt

0174-626818

0174-621180
06-53957961
06-51342190

06-53868439

0174-515732
0174-629357
06-51193543
06-10962000

gjmdevreede@caiway.nl
Wedstrijdsecretaris_dames@rkvv-westlandia.nl
kippen2@caiway.nl
bnadorp@gmail.com

Ton van Marrewijk
Aad Bol
Frans Jansen

06-53579631
06-11228070
0174-621619

jeugd@rkvv-westlandia.nl
secretaris_jeugd@rkvv-westlandia.nl
Jansen.p@tiscali.nl

0174-624021
0174-624021
0174-422760
0174-610802
06-13634647
06-13634647
06-27062434

Wedstrijdsecretaris-O19@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O17@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O15@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O13@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O11@rkvv-westlandia.nl
Wedstrijdsecretaris-O9@rkvv-westlandia.nl
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl
jeugdtoernooien@rkvv-westlandia.nl

vacant
vacant
Arjan van Schie
Arjan van Schie
Wim Verschoor
Jasper Ruijgrok
Peet Barendse
Peet Barendse
Clemens Duwel

Diverse:
Scouting
Scheidsrechterscontact
Senioren en Jeugd
Supportersclub
Ledenadministratie:

J. Verhoeff
Maurice v. Leeuwen
Marina Treurniet

0174-610968

scheidsrechters@rkvv-westlandia.nl
supportersclub@rkvv-westlandia.nl
Ledenadministratie@rkvv-westlandia.nl

Redactieadres:

Renate v.d. Meer

0174-621058

clubblad@rkvv-westlandia.nl

R. van der Meijs

Bezorging/ advertenties/acquisities :
1

volante@caiway.nl
sportiviteit@rkvv-westlandia.nl
sponsoren@rkvv-westlandia.nl /
businessclub@rkvv-westlandia.nl

Technische Commissie
Gerard de Vreede
Peet Barendse
Ricardo Kortekaas
Ben Nadorp

scouting@rkvv-westlandia.nl
06-55893629

kopij inleveren via redactieadres: clubblad@rkvv-westlandia.nl
of per e-mail bij wedstrijdsecretariaten of via de website

Wie iets wil doen, vindt een middel
Wie niets wil doen, een excuus.

samkest@xs4all.nl
jboone@xs4all.nl
penningmeester@rkvv-westlandia.nl
commercie@rkvv-westlandia.nl
geo.vanderwilk@caiway.nl
jeugd@rkvv-westlandia.nl
jandebruin@caiway.nl
henkdm@kabelfoon.nl
j.vollebregt@planet.nl
boekie@kabelfoon.nl
jpbos@ziggo.nl

vóór: maandag 11.00 uur
www.rkvv-westlandia.nl

tel.: 0174 64 32 37 (e-mail: tschalke@caiway.nl)
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Van de bestuurstafel
Westlandia feliciteert Geert van den Enden en Aad van
Holstein
RKVV Westlandia is twee Leden van Verdienste rijker
Dinsdagochtend 12 september werden Geert van den Enden en Aad van Holstein
verrast door voorzitter Stefan Kester met de mededeling dat het duo is benoemd tot
Lid van Verdienste. Beiden ontvingen de bijbehorende speld, bloemen en een
attentie.
Geert van den Enden is samen met broer Aad van jongs af aan supporter van
Westlandia. In de jaren tachtig was Geert jeugdbestuurslid, groeide door tot
voorzitter van de jeugdcommissie en maakte twee jaar deel uit van het
hoofdbestuur. Geert van den Enden was commissielid 'Westlandia 75 jaar' en mede
verantwoordelijk voor het fraaie jubileumboek. Geert heeft als clubarchivaris veel
uit het verleden aangevuld en vastgelegd voor het nageslacht. Elke dinsdagmorgen
was hij op de club te vinden.
Als redacteur van Het Binnenhof, was Aad van Holstein een fijne kracht bij
Westlandia. Hij is de zoon van Westlandia-voorzitter A.P. van Holstein uit de jaren
1924/1925. Aad was eveneens lid van de commissie 'Westlandia 75 jaar' en zorgde
samen met Geert voor het prachtige jubileumboek. Ook Aad heeft op
dinsdagochtend menig uur doorgebracht in de archiefkamer.

Overig nieuws
De Grote Clubactie 2017
Met zijn allen het mooie resultaat van de afgelopen jaren herhalen?
Zaterdag 16 september gaat de Grote Clubactie 2017 weer van start. Westlandia
doet uiteraard dit jaar weer mee om een mooie opbrengst voor de club binnen te
halen. De Grote Clubactie is een loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn en
waar je onze prachtige vereniging enorm mee steunt! Naast de hoofdprijs van €
100.000,- belastingvrij zijn er nog vele andere mooie prijzen te winnen. Voor meer
informatie: www.clubactie.nl
Bij het kopen van een lot steun je de vereniging. Van elk lot van € 3,- komt € 2,40 ten
goede aan onze vereniging.
Ook dit seizoen zal Westlandia, naast de jaarlijkse verkoop door 4 x 4, JO8, JO9, JO10
en JO11 spelertjes, ook doorgaan met telefonische verkoop.
Mocht u telefonisch loten bestellen, wordt uw lotnummer automatisch op uw
bankafschrift weergegeven.
Samen met je team gaan voor een mooie prijs!!
De meest verkopende teams worden in het zonnetje gezet en winnen een mooie
prijs.
Winaars 2016
Westlandia JO11:1 en Westlandia JO9:8 wisten in 2016 de meeste loten te verkopen.
Jeugdcommissie Westlandia.
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Oude Doos 429
Veel leesplezier!

UIT HET BINNENHOF VAN 25 SEPTEMBER 1967
VERDIENDE WINST NAALDWIJKSE CLUBS
Westlandia steekt in zeer goede vorm
NaaldwijkWestlandia heeft gisteren duidelijk aangetoond dat de 5-0 zege van vorige week
niet een uitschieter was. Ook tegen Hillegersberg waren de groen-witten duidelijk
de betere ploeg. Nadat Hillegersberg een serie aanvallen op de Westlandia-veste
had gelanceerd – waaruit slechts één hoekschop resulteerde – togen de
Westlandianen ten aanval. Reeds na 4 minuten kwamen de groen-witten enigszins
fortuinlijk aan de openingstreffer toen Kees van Dam – fel belaagd – de bal
houdbaar inschoot maar doelman Kagchalant in het uitzicht werd belemmerd en
slechts de bal uit het doel kon halen 1-0. Twee minuten later werd het ver
opdringen van de Rotterdammers noodlottig. Ton Ballering op de rechtervleugel
trok bij de doellijn de bal naar de vrijstaande Kees van Dam, die 2-0 scoorde.
In plaats van door te drukken verslapten de Westlandianen in het aantrekkelijke
aanvalsspel. Hierdoor konden de Rotterdammers met de aanval beginnen. Van Brussel
schoot een goede kans naast, maar toch kreeg Westlandia een unieke kans om zich
definitief veilig te stellen. Een op maat door Ton Ballering aangegeven bal werd door
Leo Fransen gemist, terwijl doelman Kagchalant fraai redde op een scherpe inzet van
Kees van Dam. Inmiddels moest Woudenberg zich bij Hillegersberg door van Ieperen
laten vervangen. Hillegersberg kwam iets meer in de aanval en in de 19e minuut kregen
zij loon naar werken toen de gevaarlijke van Brij even vrijgelaten werd en Hoogerwerf
– matig op dreef deze middag – geen kans zag de ingeschoten bal te stoppen 2-1. Even
raakte Westlandia aangeslagen, maar de groen-witte defensie waarin Geert Scholtes de
geblesseerde Wolters voortreffelijk verving, hield het hoofd koel. Bij een Westlandiauitval in deze beginfase bood Ton v. d. Voort een scoringskans aan Kees van Dam, die
echter over knalde. Was het Koos Grootscholten die in de 10e minuut op de doellijn
redde, drie minuten later moest broer Wim de bal van de doellijn wegknallen toen
doelman Hoogerwerf verzuimde om uit zijn doel te komen toen de Brij was
doorgebroken. Toen dat offensief van de Rotterdammers, zij het met kunst en
vliegwerk, het hoofd was geboden, kwamen de groen-witten meer en meer onder de
druk vandaan. In de 25e minuut verrichtte Kees van Dam andermaal – evenals de vorige
week – zijn hattrick, maar dit doelpunt werd ten onrechte wegens buitenspel
geannuleerd, door de rustig leidende arbiter Ch. De Groot . Het leek uitstel van executie
maar de door Kees van Dam ingeschoten bal ging rakelings voorlangs het verlaten doel.
5
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Ton v. d. Voort schoot van afstand na een half uur de bal in de richting van het
lege doel, maar ook deze bal ging naast. Toen 12 minuten voor het einde Leo
Fransen alle tijd kreeg om de stand naar een veilige 3-1 voorsprong te schieten,
schoot hij te snel en onbesuisd naast. Toch kreeg de Naaldwijkse aanval loon naar het
harde werken om duidelijker het krachtsverschil tussen Westlandia en Hillegersberg op
het scorebord tot uitdrukking te laten komen. Een goed doorzettende Ton Ballering
kopte de bal naar de vrij voor het lege doel staande Kees van Dam die met een simpel
hoofdkinkje definitief zijn hattrick verrichtte 3-1. Met nog 10 minuten te spelen was
Hillegersberg een geslagen ploeg, Westlandia kreeg nog enkele kansen, maar verder dan
een wegens buitenspel geannuleerd doelpunt van de hard werkende Leo Fransen
kwamen zij niet meer.
Stand in 3C
Rava
Naaldwijk
Westlandia
Tediro
Alblasserdam
HVV

3-6
4-6
4-6
4-5
3-4
4-4

Slikkerveer
Hillegersberg
VOC
Sliedrecht
Excelsior ’20
Velo
4-1

4-4
4-2
4-2
4-2
4-2

De kop luidde verdiende winst Naaldwijkse clubs, dat clubs staat er omdat ook
Naaldwijk zijn wedstrijd tegen Tediro uit met 1-2 won!
In de volgende oude doos: Velo - Westlandia 1 oktober 1967.
Tonoudedoos
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KNVB West II Senioren Zaterdag en Zondag
Wedstrijdsecretaris selecties: Gerard de Vreede. Tel: 0174- 515732
E-mail: gjmdevreede@caiway.nl
Wedstrijdsecretaris overige senioren: Peter Barendse. Tel:0174-629357 (06-13634647)
E-mail:peetyvon@kabelfoon.nl
Verenigingsnummer: BB-GW-614
Programma Zaterdag

Programma's en Uitslagen

23 september 2017

Thuis

Uit

Aanvang Vertrek Klasse Wedstr.nr Scheidsrechtr

Zat.1
Zat.2
Zat.3
Zat.4
SV Houtwijk 5
K.M.D. 3
Naaldwijk 3
Zat.7
Zat.8 (20/9)
Zat.8
Zat.9 (18/9)
Ariston'80/10
Schipluiden 5
Zat.11

WV-HEDW
U.V.S. 2
H'dijk 3
C.I.O.N. 2
Zat.5
Zat.6
Zat.7 (20/9)
Forum Sprt3
's-Grav.8
L.Y.R.A. 6
Zwaluwen 9
Zat.9
Zat.10
L.Y.R.A. 12

14.30
12.00
14.30
12.30
11.15
14.30
20.00
12.30
20.00
12.30
20.00
14.00
14.30
14.30

Programma
Jong Vitesse
Olympia 2
VE1

Zondag
Zon.1
Zon.2
O.D.B. VE1

24/09
14.30
10.30
11.00

10.00
13.15
19.00

12.45
13.15

i.o.
i.o.

1e Kl.A
1e Kl A
3e Kl.E
4e Kl.11
4e Kl.09
4e Kl.10
Gr.4-33
4e Kl.08
Gr.5-12
5e Kl.09
Gr.7-23
7e Kl.09
7e Kl.10
8e Kl.10

3e Div.
Hfd.KlA
1e Kl. 1

38928
31523
31321
58750
57882
58479
22844
59022
23202
59020
23623
58458
59308
58996

6070
27557
94612

R.Metsemakrs
S.v.d.Graaf
???
???

???
???
???
???

???

F.M..v.d.Elzen
BB.Rodenburg
???

Afkeuringen: Ned. 1,2 en 3, Teletekst pagina 603
Internet: www.afgelastingen-west2.nl
Ligging terreinen:
SV Houtwijk "Rijnveld," L. van Vuurdestraat 16 te 2552 JG Den Haag. 070-3975178
K.M.D.
Heulweg 32a te Kwintsheul.
0174-292191
Ariston '80 TU Delft. Mekelweg 8 te Delft.
015-2782442
Schipluiden "Keenenburg." Tiendweg 3 te Schipluiden.
015-3801212
Vitesse
"Papendal," Papendallaan 40 te 6816 VD Arnhem.
026-7601892
Olympia
Bodegraafsestraatweg 52 te 2805 GR Gouda.
0182-515518
Naaldwijk
De Hoge Bomen 1 te Naaldwijk.
0174-625486
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Uitslagen

16 september

Thuis
Zat.1
Zat.2
Naaldwijk 1
Zat.2
Zat.3
Zat.4
Zat.5
Quick Steps 2
Victoria '04/3
Rozenburg 3
S.C.O.'63/5
SC Monster 11
L.Y.R.A. 14

Uit
G.D.A. 1
Vrij
Zat.1
Naaldwijk 2
Zwaluwen 3
's-Grav. 8
C.I.O.N. 2
Zat.6
Zat.7
Zat.8
Zat.9
Zat.10
Zat.11

Uitslagen
Zon.1
Zon.1
Victoria '04
Sparta AV 2

Zondag
OJC Rosmalen
Josa Juniors
Zon.2
VE1

Programma
Uitslag
Thuis
2-3 Forum Sport 1
Voorsch.'97/2
1-0 M.V.V.'27/3
9-3 Victoria '04/3
2-2 Zat.5
1-0 Zat.6
3-3 Semper Altius 4
4-3 H.V.C.'10/5
1-5 Zat.9
Afg. Zat.10
2-3 M.V.V.'27/10
Afg.
Afg.
17/09
1-2
1-2
1-6
4-7

Zaterdag: 1e Klasse C
Programma: 23 september
FC Breuekelen
- A.R.C.
C.S.W.
- Vitesse Delft
Te Werve
- FC Aalsmeer
Voldendam av
- Forum Sport
- WV-HEDW
Westlandia
XerxesDZB
- Sportlust '46
Zwaluwen '30
- Marken
Zondag : 3e Divisie
Programma: 24 september
A.D.O.'20
- U.N.A.
De Graafschap
- Be Quick 1887
Dongen
- O.F.C.
E.V.V.
- H.B.S.
H.S.C.'21
- De Meern
OJC Rosmalen
- JVC Cuijk
Quick
- Hercules
Quick '20
- Blauw Geel '38
Jong Vitesse
- Westlandia

Programma
Zon.1
Zon.2
P.K.C.'85 VE1

Uitslagen:
Geen
Programma

30 september
Uit
Zat.1
Zat.2
Zat.3
Zat.4
Die Haghe 4
FC 's-Grav. 8
Zat.7
Zat.8
H'dijk 8
Deltasport 5
Zat.11

Tijd
14.30
11.45
12.30
13.00
14.30
14.30
14.30
14.30
12.30
14.30
12.00

Zondag
Dongen 1
R.K.A.V.V. 2
VE1

01/10
14.00
11.00
11.00

16 september
-

Uitslagen:
17 september
Be Quick 1887
- Quick
Blauw Geel '38 - H.S.C.'21
H.B.S.
- Quick '20
Hercules
- Jong Vitesse
JVC Cuijk
- Dongen
De Meern
- E.V.V.
O.F.C.
- A.D.O.'20
U.N.A.
- De Graafschap
- OJC Rosmalen
Westlandia
8

1-3
4-2
0-0
1-3
2-4
1-2
3-3
3-0
1-2
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Westlandia zondag verliest van Fosa Juniors (12-9)

Westlandia za1 verliest de derby van De Hoge Bomen.

Afgezien van die ene hoosbui was het goed voetbalweer dinsdagavond. Enkele van
onze gasten uit Madagaskar hadden moeite met het natte veld, maar deze lichte
poppetjes waren watervlug op het kunstgrasveld. De ploeg die olv de Nederlandse
trainer Bob Kootwijk staat speelde een snel spelletje. Waar Andre Wetzel voor de
wedstrijd nog verkondigde dat we het niveau van Fosa Juniors konden vergelijken met
het niveau van de 3e Divisie, was het toch een aangename verrassing hoe de nummer 3
van de topprofcompetitie van Madagaskar Westlandia onder druk zette. Steeds als men
de bal kwijt was had men de bal binnen de kortste keren weer heroverd. De ploeg
voetbalde met veel voetbal temperament, maar ook zonder na te denken. Het was vaak
tikkie tak voetbal, waarbij spelers wel zeer fit oogden. Na een attractieve 1e helft die
eindigde met een 0 - 0 ruststand was het Westlandia dat scherp uit de startblokken
kwam in de 2e helft. Uit een voorzet van Youssef was het Remon die Westlandia netjes
op een 1 - 0 voorsprong kopte. Fosa Juniors bleef de bovenliggende partij maar waar
men toch een gaatje wist te vinden in de groen witte defensie was het Jari die kordaat
optrad en de 0 hield. In de 60e & 65e minuut vond men toch een gaatje en wisten onze
gasten 2x het net te vinden 1 - 2. De vreugde bij deze doelpunten beleefde men zeer
intens met alle spelers. Al met al een leuke en leerzame wedstrijd en een ervaring rijker
voor eenieder. Na afloop werd er een buffet aangeboden aan alle spelers en
begeleiding. Ook hier blonken onze gasten uit.
A.s. zondag weer het vervolg van de competitie met een thuiswedstrijd tegen OJC
Rosmalen

Westlandia verliest van zichzelf
Westlandia moet de gifbeker dit seizoen voorlopig ledig drinken tot op de bodem..
Het was niet best, dat mag gezegd worden maar ...... De eerste 10 minuten was
voor OJC Rosmalen, maar daarna kwam Westlandia beter in de wedstrijd. Na 20
minuten komt Anwar alleen voor de keeper maar schiet naast. Een kopbal op de 5
meterlijn van Ramon in de handen van de keeper. Helaas werden deze kansen niet
verzilverd. In de 27e minuut dan eindelijk de voorsprong door een goede kopbal
van Jeroen 1 - 0. Je denkt dan dat de ploeg door gaat drukken maar helaas. In de
laatste 5 minuten voor rust gaat het verkeerd. 2x slap uitverdedigen stelt de
tegenstander in staat om met een 1 - 2 voorsprong te gaan rusten. In de 2e helft
krijgt Westlandia kansen op minimaal de gelijkmaker maar waar vorig seizoen de
ballen er wel invlogen lukt het dit seizoen helaas nog niet. Moet wel eerlijk zijn
dat de voorzetten ook niet op de juiste plek aankwamen met een keeper van bijna 2
meter bij de tegenpartij. We moeten de moed niet verliezen nu het even niet wil
lukken.
Jong Westlandia wint ook zijn 3e poulewedstrijd van de bekercompetitie. Nu werd
Victoria'04 1 verslagen met 6 - 1. Een tegenstander die niet kwam om te
voetballen, waarbij ook de arbiter de spelers van Westlandia niet in bescherming
nam. Gelukkig acteerden de Westlandianen volwassen waardoor de wedstrijd met
ruime cijfers gewonnen kon worden. Doelpuntenmakers waren: Desley 2x, Vince
3x , Mark 1x. Op naar de volgende bekerronde , maar as zondag gaat voor jong
Westlandia ook de competitie beginnen. Mag die maar net zo succesvol zijn als
afgelopen jaargang.
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(12-9)
Dinsdagavond trad Westlandia za1 aan tegen en bij Naaldwijk en werd verrast door de
‘witkielen’ met een team bestaand uit een goede mix van routine en jeugd.
De ‘groenhemden’ kregen de eerste kans, via Hamza el Yddri. Vrij voor Jeffrey
Wubben roste hij de bal over en ook Stefan Bron kon een goede kans niet benutten. Ook
Naaldwijk bestookte het doel van Rowdy Janssen, maar deze hield zijn doel voor de rust
schoon. Vlak voor de rust ontsnapte Naaldwijk. Jeffrey Wubben, de keeper van
Naaldwijk had katachtige reacties op schoten van Miquel van Dijk en Stefan Bron.
In de tweede helft ontregelde de achterhoede van Naaldwijk met de gebroeders Van
den Berg in de hoofdrol elke aanvallende actie van Westlandia. Vanwege enkele
blessures (Hamza, Dennis Verbeek en Danny Bijl) moest Theo Verbeek alternatief
wisselen. Reservedoelman Khalid el Menkouzi kwam als veldspeler in het veld. Hij
kwam zelfs nog in een kansrijke positie. Westlandia kreeg de bal niet over de doellijn.
Naaldwijk lukte dat wel. Het was de A-junior Brian van Geest die bij een van de snelle
uitvallen Rowdy Janssen wist te passeren.1 – 0. Bij dat ene doelpunt zou het blijven.
Westlandia za2 wist Naaldwijk za2 wel te kloppen.

Westlandia za1 ziet een bekertoetje aan de neus voorbijgaan.
Westlandia begon zaterdag om 17.00 uur aan de wedstrijd tegen GDA zo1 met het
gegeven, dat een gelijkspel genoeg was om door te bekeren. Eerder die middag speelden
Velo en Honselersdijk met 1 – 1 gelijk. Bij winst zou Westlandia poulewinnaar zijn. Dat
zou toch mogelijk moeten zijn voor de zaterdag eersteklasser tegen de zondag
derdeklasser. Het liep anders.
In de eerste helft speelde Westlandia een degelijke pot voetbal. In de verdediging had
Trainer Theo Verbeek Mick Enthoven in het centrum van de verdediging opgesteld in
de plaats van de geblesseerde Timothy le Duc. Rick van Rijn was weer present rechts in
de achterhoede.
Westlandia kwam op voorsprong. Rob Klop zette een goede actie van Ricoberto
Luijando om in een doelpunt. Westlandia had de wedstrijd onder controle en Rowdy
Janssen kreeg geen bal van betekenis op zijn doel. De ruststand was 1 – 0.
In de tweede helft breidde Mike Brouwer de score uit. Hij bracht de 2 – 0 op het
scorebord. Het leek een gelopen koers voor Westlandia. Rob Klop werd gewisseld voor
Hamza el Yddri. En Abdulah Sari, de trainer van GDA deed enkele omzettingen
GDA kwam terug in de wedstrijd. Snel na elkaar scoorden de Loosduiners 2 doelpunten.
Mike van Toor zorgde voor 2 – 1 en binnen de kortste keren was het 2 – 2 door
Rayvano van Alphen. GDA ging geloven in de eigen kansen, speelde feller. Westlandia
was het goede voetbal van de eerste helft kwijt.
Een gelijkspel was nog steeds genoeg, maar uit een goede snelle aanval schoot Mike
van Toor de 2 - 3 strak in de korte hoek. Tot ongeloof van alles en iedereen bij
Westlandia. Eindstand 2 – 3.
Met deze uitslag eindigt Westlandia za1 als derde in groep 1, poule 38. Velo en GDA
zo1 gaan verder in de beker.
Voor het team van Theo Verbeek begint het echte werk op zaterdag 23 september met
de eerste competitiewedstrijd thuis tegen WV HEDW. De wedstrijd begint om 14.30
uur.
JvdM
10
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Westlandia 7

Nieuwe gezichten in de zondagselectie

"Westlandia wint ook tweede wedstrijd in de beker"

Raghib Achnak

Na de 4-1 overwinning op ’s-Gravenzande twee weken geleden, mochten we het
vandaag opnemen tegen Victoria’04 3. VV Naaldwijk had 7-4 gewonnen van dit team.
In de eerste helft hadden we het moeilijk met Victoria’04. Kansen over en weer en
uiteindelijk met een 1-0 achterstand de rust in. In de tweede helft scoorde Wesley de
gelijkmaker, 1-1. Toen kreeg Mitch het op z’n heupen. Hij had precies 10 minuten
nodig om een hattrick te maken, en zo werd er uitgelopen naar 1-4. Is het dan toch dat
aerodynamische kapsel van hem? Het slotakkoord was voor Wesley, die de 1-5 scoorde.
Zo werd er uiteindelijk relatief makkelijk gewonnen van Victoria’04.
A.s. woensdag spelen we bij alweer de laatste wedstrijd in de poulefase van de beker bij
onze buren VV Naaldwijk.
Doelpunten
Mitch 3x
Wesley 2x

Dames Zaterdag en Zondag
Wedstrijdsecretaris dames: Peter Barendse. Tel:0174-629357 (06-13634647)
E-mail:peetyvon@kabelfoon.nl
Verenigingsnummer: BB-GW-614

Programma's en Uitslagen

Meisjes gezocht!
Het aantal meisjes bij Westlandia MO17:1 is na het behalen van de Europese titel door
onze oranje leeuwinnen behoorlijk gegroeid.
De groep is nu zo groot, dat wij serieuze plannen hebben om een 2e meisjesteam aan te
gaan melden bij de KNVB. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar een paar meisjes die op
voetbal willen.
Wij zijn dus dringend op zoek naar enkele meisjes die geboren zijn in de jaren 2000 t/m
2005.
De kans is groot dat wij dan binnenkort ook een MO15:1 op kunnen richten.
Twijfel je, neem gerust contact op om een paar keer mee te trainen.
Is jou aandacht getrokken?
Neem dan contact op met:
Trainer MO17:1
Danny van Oterloo
dannyvanotterlo@gmail.com
06.21.18.59.59

In het nieuwe seizoen kwamen 2 spelers van Laakkwartier de selectie van Westlandia
(zo) versterken. De eerste die we in deze serie voorstellen, is Raghib Achnak. ‘Maar wij
noemen hem Mo’, roepen Marko van der Knaap en Marco van Koert bijna in koor.
Mohammed blijkt de tweede naam te zijn van Raghib.
Hij is 20 jaar geleden geboren in Marokko, woonde enkele jaren in Spanje en kwam op
zijn 10-de naar het Haagse Laakkwartier. Hij zit nog op school. In Zoetermeer volgt hij
een MBO opleiding Bedrijfsadministratie en Boekhouding. Hij zit in zijn laatste jaar en
wil eventueel naar het HBO.
Raghib ging natuurlijk voetballen bij Laakkwartier en speelde daar tot 4 maanden
geleden. Hij begon er in de C-tjes en doorliep er alle jeugdelftallen. Hij was net 18 jaar
geworden toen hij mocht debuteren in het eerste van Laakkwartier. In dat eerste jaar
scoorde hij regelmatig en Laakkwartier speelde om het kampioenschap van de 3-de
klasse tegen Erasmus en het spande erom. Raghib scoorde de 1 – 0 uit een steekbal. Met
een geplaatst schot passeerde hij de keeper van Erasmus en bezorgde hij Laakkwartier
het kampioenschap in de zondag derde klasse. Het jaar erna werd Laakkwartier weer
kampioen en promoveerde naar de eerste klasse. In zijn derde jaar kreeg hij te maken
met blessures, pas in de tweede competitiehelft was hij weer fit. Toen kwam ook
Westlandia op zijn pad. Op 21 maart van dit kalenderjaar kwam Laakkwartier op
bezoek op De Hoge Bomen om het tegen Westlandia zo1 op te nemen voor het
Haaglanden Voetbal Toernooi. Laakkwartier kwam op voorsprong. Uit een assist van
Raghib was het raak. Het werd uiteindelijk 5 – 1 voor Westlandia.
Raghib had voor zich zelf al bedacht om hoger te gaan voetballen, maar omdat
Laakkwartier tegen degradatie speelde, had hij gewacht met het zoeken naar een andere
club. Het liep anders: Een andere club zocht hem. Meteen na de bekerwedstrijd tegen
Westlandia stapten Edwin Grünholz en Mourad Mghizrat op hem af met de vraag of hij
bij Westlandia wilde komen spelen. Hij trainde een paar keer mee om te zien of hij het
niveau aankon en hij besloot om naar De Hoge Bomen te komen.
Hij traint en speelt nu zo’n 3 maanden in het groenwit en zegt: ‘Ik heb het zeker naar
mijn zin in het Westland, ik voel me warmhartig opgenomen in de groep. De andere
spelers coachen mij steeds op een positieve manier. En alles is hier goed georganiseerd.
Raghib werkt heel hard aan een plaats in de basis, hij traint ook voor zich zelf. ’Ik hoop
dat ik iets kan betekenen voor Westlandia.’
Hij heeft al minuten gemaakt. In de oefenwedstrijd tegen Velo scoorde hij 2 keer. En in
de uitwedstrijd tegen UNA viel hij in. Hij is een linksbuiten, zowel rechts- als
linksbenig, met doelpunten in beide voeten. Hopelijk mag Westlandia ook iets voor hem
betekenen.
JvdM

Wedstrijdsecretaris
Peet Barendse
commissiekamer@rkvv-westlandia.nl
06.13.63.46.47
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Trainingsschema senioren en junioren
Hieronder het trainingsschema zoals dat vanaf 28 augustus gehanteerd zal gaan worden.
Trainingstijden van de overige senioren vanaf 28 augustus moeten nog in kaart gebracht
worden!
Peet Barendse (06.13.63.46.47). Namens het Bestuur R. K. V. V. Westlandia.
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Westlandia JO09:4
Westlandia JO09:5
Westlandia JO08:1
Westlandia JO08:2
Westlandia JO08:3
Westlandia JO08:4
Westlandia JO08:5
Westlandia 4x4

15.45-16.45
15.45-16.45
16.00-17.00
16.00-17.00

16.00-17.00
16.00-17.00

16.00-17.00
16.00-17.00
15.45-16.45
15.45-16.45
15.45-16.45
15.00-16.00

Vanaf 28 augustus zijn de trainingstijden als volgt:
Westlandia JO19:1
Westlandia JO19:2
Westlandia JO19:3
Westlandia JO19:4
Westlandia JO17:1
Westlandia JO17:2
Westlandia JO17:3
Westlandia JO17:4
Westlandia JO17:5
Westlandia MO17:1
Westlandia JO15:1
Westlandia JO15:2
Westlandia JO15:3
Westlandia JO15:4
Westlandia JO15:5
Westlandia JO15:6
Westlandia JO13:1
Westlandia JO13:2
Westlandia JO13:3
Westlandia JO13:4
Westlandia JO13:5
Westlandia JO13:6
Westlandia JO12:1
Westlandia JO11:1
Westlandia JO11:2
Westlandia JO11:3
Westlandia JO11:4
Westlandia JO10:1
Westlandia JO10:2
Westlandia JO10:3
Westlandia JO10:4
Westlandia JO10:5
Westlandia JO10:6
Westlandia JO09:1
Westlandia JO09:2
Westlandia JO09:3

MAANDAG
19.00-20.15
20.15-21.30
20.15-21.30
20.15-21.30
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15
17.45-19.00
17.45-18.45
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
17.45-19.00
17.45-19.00
17.45-19.00

DINSDAG
18.30-19.45

WOENSDAG

DONDERDAG
18.30-19.45

20.15-21.30
20.15-21.30
20.15-21.30
18.30-19.45
18.30-19.45

18.30-19.45
18.30-19.45
19.00-20.15
19.00-20.15
19.00-20.15

18.30-19.45
18.30-19.45
18.30-19.45

18.30-19.45
18.30-19.45
18.30-19.45
19.00-20.15
19.00-20.15

18.30-19.45
18.30-19.45
17.15-18.30

Zie ook www.westland7x7.nl
18.30-19.45
18.30-19.45
17.15-18.30

18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
18.00-19.00
16.30-17.30
17.15-18.30
17.15-18.30
17.15-18.30

17.15-18.30
17.15-18.30
17.15-18.30
17.00-18.00
17.00-18.00

17.45-19.00
17.45-19.00

17.15-18.30
17.15-18.30

17.15-18.30
17.15-18.30
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

17.00-18.00
17.00-18.00

7 x 7

Programma 30 september
A Poule
ronde 3
30 september
Naaldwijk 1
KMD 2
Verburch 2

complex
vv Naaldwijk 1
Verburch 1
KMD 1
Lyra 2

B Poule
ronde 3
30 september
Westlandia 1
Honselersdijk 1
Naaldwijk 3

complex
vv Westlandia 1
Lyra 3
VELO 2
Fc'sGravenzande 2

C Poule
ronde 3
30 september
Quintus 1
Fc'sGravenzande 1
Naaldwijk 2

complex
vv Westlandia 1
Westlandia 2
Velo 3 TvG
SC Monster 1

D Poule
ronde 3
30 september
Quintus 2
Maasdijk 1
VELO 1

complex
vv Quintus 2
SC Monster 3
Lyra 1
GDA 1

17.00-18.00
17.00-18.00
15.45-16.45
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Kantine Berichten

Junioristiek

Huisregels
- Het is verboden zich met voetbalschoenen in de kantine te bevinden.
- Het is verboden in de kantine te roken.
- Fietsen plaatsen in de fietsenstalling bij de speeltuin dus niet achter de
kantine bij de kleedkamers.
- Limonade na de training ophalen in de kantine door de leider of trainer.
Namens het bestuur
J de Bruin
Kantine beheerder.

08.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur

Loek
Cees
Nico
Dolf
Ruud

Zonneveld
Post
Tetteroo
Zwinkels
Zwinkels

13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Bronswijk

09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Zondag
Siem

Zaterdag 30 sept.
Aad
van
Hellen
Toos
Guido
Ans
Monique
Renate
Sandra van de
van de
Monica

24 sept.

Zondag
Jose
Anny
Annelies
Vincent
Ria
Sandra
Monica
Gea
Marga
Zaterdag
Zaterdag
15

Holstein
Hermans
Verschoore
Verschoore
Zwinkels
Koene
Mol
Linden
Linden

JO17 + MO17:
Vacature –
Wedstrijdsecretaris-O17@rkvv-westlandia.nl
0174-624021

JO13:
Arjan van Schie
Wedstrijdsecretaris-O13@rkvv-westlandia.nl

0174-624021

JO11:
Wim Verschoor
Wedstrijdsecretaris-O11@rkvv-westlandia.nl

0174-422760

JO9-JO5:
Jasper Ruijgrok
Wedstrijdsecretaris-O9@rkvv-westlandia.nl

0174-610802

08.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Jeugdselectie oefenwedstrijden:
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl

Peet Barendse

06-13634647

Jeugdselectie toernooien:
Commissiekamer@rkvv-westlandia.nl

Peet Barendse

06-13634647

09.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Met zijn allen het mooie resultaat van de afgelopen jaren herhalen?

De kantinesluitingstijden zijn:
!
ma-, di-, wo avond: 24.00 uur;
!
do avond: 01.00 uur;
!
zaterdag en zondag :18.30 uur

Vollebregt
Leeksma
Zalm
Meys

JO19:
Vacature –
Wedstrijdsecretaris-O19@rkvv-westlandia.nl

JO15:
Arjan van Schie
Wedstrijdsecretaris-O15@rkvv-westlandia.nl
K.V.O zondag 24 september: Het Bestuur

Zaterdag 23 sept.
Annemiek
Annelies
Ineke
van de
Karin
van de

Wedstrijdsecretariaat:

Toernooisecretaris recreatieve jeugdteams: Clemens Duwel
jeugdtoernooien@rkvv-westlandia.nl

06-27062434

De Grote Clubactie 2017

1 okt.
van de

van de
van de

sel.
sel.

Hakvoort
Berg
Zwinkels
Terlaak
Enthoven
Linden
Linden
Verbeek
Bronswijk

Zaterdag 16 september gaat de Grote Clubactie 2017 weer van start. Westlandia
doet uiteraard dit jaar weer mee om een mooie opbrengst voor de club binnen te
halen. De Grote Clubactie is een loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn en
waar je onze prachtige vereniging enorm mee steunt! Naast de hoofdprijs van €
100.000,- belastingvrij zijn er nog vele andere mooie prijzen te winnen. Voor meer
informatie: www.clubactie.nl
Bij het kopen van een lot steun je de vereniging. Van elk lot van € 3,- komt € 2,40 ten
goede aan onze vereniging.
Ook dit seizoen zal Westlandia, naast de jaarlijkse verkoop door 4 x 4, JO8, JO9, JO10
16

RKVV Westlandia
en JO11 spelertjes, ook doorgaan met telefonische verkoop.
Mocht u telefonisch loten bestellen, wordt uw lotnummer automatisch op uw
bankafschrift weergegeven.
Samen met je team gaan voor een mooie prijs!!
De meest verkopende teams worden in het zonnetje gezet en winnen een mooie
prijs.
Winaars 2016
Westlandia JO11:1 en Westlandia JO9:8 wisten in 2016 de meeste loten te verkopen.

RKVV Westlandia
Tussenleiders voornaam voegsels achternaam telefoonnummer mailadres
Teams
JO15-1 Rob

den

Brabander

06-52485527

rob.brabander@kabelfoon.net

JO15-2 Miquel

vd

Ende

0174-511402

miquel@caiway.nl

Borsboom

06-41505402

rolenjol@kpnmail.nl

Helderman

06-50909587

michel.helderman@kabelfoon.net

JO15-5 Sander

Zuyderwijk

06-53176782

s.zuyderwijk@hotmail.com

JO15-5 Aad

Bol

06-11228070

sanaad@kabelfoon.nl

JO15-6 Morad

Ben Omar

06-19047085

moradbenomar@hotmail.com

Zalm

06-37624907

tonvanderzalm@kabelfoon.nl

Koene

06-54783346

2mkoene@live.nl

JO15-3 Roland
JO15-3
JO15-4 Michel

Jeugdcommissie Westlandia.

JO15-4
JO15-4

JO15-6
JO13-1 Ton

van der

JO13-1
JO13-2 Mark

Meisjes gezocht!

JO13-2 Dennis

Luijk

06-22927153

dluijk@caiway.nl

Het aantal meisjes bij Westlandia MO17:1 is na het behalen van de Europese titel door
onze oranje leeuwinnen behoorlijk gegroeid.
De groep is nu zo groot, dat wij serieuze plannen hebben om een 2e meisjesteam aan te
gaan melden bij de KNVB. Hiervoor zijn wij nog op zoek naar een paar meisjes die op
voetbal willen.
Wij zijn dus dringend op zoek naar enkele meisjes die geboren zijn in de jaren 2000 t/m
2005.
De kans is groot dat wij dan binnenkort ook een MO15:1 op kunnen richten.
Twijfel je, neem gerust contact op om een paar keer mee te trainen.

JO13-3 Charlie

Vijverberg

06-20363140

charlievijv@gmail.com

JO13-4 Mark

Zijlstra

06-53741480

markwestlandia@gmail.com

JO13-5 Johan

Vis

06-27014610

johan.helen@kabelfoon.nl

JO13-5 Roy

Busschbach 06-41939910

rbussch@kabelfoon.nl

Adrichem

06-23414427

mvadrichem@hetnet.nl

Valstar

06-50236776

janval100@live.nl

JO13-4

JO13-5
JO13-6 Martin

Is jou aandacht getrokken?
Neem dan contact op met:

van

van

JO13-6
JO13-6

Trainer MO17:1
Danny van Oterloo
dannyvanotterlo@gmail.com
06.21.18.59.59

JO13-6

Wedstrijdsecretaris
Peet Barendse
commissiekamer@rkvv-westlandia.nl
06.13.63.46.47

JO12-1 Jan

JO13-6
JO13-6
JO12-1
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Tussentrainers voornaam voegsels achternaam

Programma / uitslagen Jeugd

telefoonnummer mailadres 1

Teams
JO15-1

Edwin

van den

Nouweland

06-21983150

ewcnouweland@gmail.com

JO15-2

Hans

van der

Kruk

06-38318653

hansvanderkruk@hotmail.com

JO15-3

Roland

Borsboom

06-41505402

rolenjol@kpnmail.nl

JO15-3

Richard

Kok

06-41661603

kokkies1@kabelfoon.nl

JO15-4

Patrick

Ende

06-21186947

patrick@vd-ende.nl

JO15-4

Rene

Appelman

06-55414601

rawappel@hotmail.com

JO15-4

Lucelia

Calvino Martins 06-22975040

elinna_678@icloud.com

JO15-5

Aad

Bol

06-11228070

sanaad@kabelfoon.nl

JO15-5

Erwin

Remeeus

06-29156386

eremeeus@kabelfoon.nl

JO15-6

Morad

Ben Omar

06-19047085

moradbenomar@hotmail.com

vd

JO15-6
JO13-1

Kevin

van

Dijk

06-41071095

kevin_dijk@hotmail.com

JO13-1

Vince

van

Hagen

06-25158054

vincevanhagen@gmail.com

JO13-2

Finn

JO13-2

Edwin

Wel

06-30308051

jazlynn@caiway.nl

JO13-3

Charlie

Vijverberg

06-20363140

charlievijv@gmail.com

JO13-4

Mark

Zijlstra

06-53741480

markwestlandia@gmail.com

JO13-4

Eric

Scheper

06-22369054

ericwen@kabelfoon.nl

JO13-5

Richard

Toussaint

06-36208102

rmtous@kabelfoon.nl

JO13-5

Rene

Kramer

06-54365600

rkramer@kabelfoon.nl

JO13-5

Patrick

van

Santen

06-21893400

Westlandia135@gmail.com

JO13-6

Martin

van

Adrichem

06-23414427

mvadrichem@hetnet.nl

JO13-6

Peet

JO13-6

Rene

JO13-6

Krom
vd

Finnkrom7@gmail.com

Pieters
van

peetpieters@icloud.com

Dijk

06-10898939

rjmmol@live.nl

Michel

Saarloos

06-28900165

petra.smit123@gmail.com

JO13-6

Kris

Duijvestijn

06-23228306

duif1970@caiway.nl

JO13-6

Robin

Vleesenbeek

06-39769817

message4kim@hotmail.com

JO12-1

Guido

Eskinasi

06-46595998

geskinasi@lentiz.nl

JO12-1

Revy

Verbeek

06-33222696

revyverbeek@hotmail.nl
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Ontvangstcommissie zaterdag 23 september
’s-Ochtends
’s-Middags

: Kristy v. Beek, Robert v. Veen
: Peter v. Winden Charles Wubben

Programma zaterdag 23 september
14:30
11:30
12:45
12:00
10:00
14:30
13:00
10:00
15:00
10:30
10:30
12:15
10:30
12:15
09:00
10:15
08:30
11:00
10:30
08:30
08:30
08:30
10:00
09:15
09:00
10:30
09:30
11:30
09:00
08:30
09:00
10:30
09:30

Westlandia JO19-1
VELO JO19-3
FC 's-Gravenzande JO19-3
Westlandia JO19-4
Westlandia MO17-1
FC 's-Gravenzande JO17-1
Rotterdam United JO17-1
Westlandia JO17-3
Quick JO17-6
Voorschoten'97 JO15-1
Sportclub Monster JO15-1
SVH JO15-2
Westlandia JO15-4
VFC JO15-6
FC 's-Gravenzande JO15-6
Westlandia JO13-1
Excelsior'20 JO13-3
HVC'10 JO13-2
Westlandia JO13-4
Westlandia JO13-5
Westlandia JO13-6
Westlandia JO12-1
Sportclub Monster JO11-1
Quintus JO11-1
Sportclub Monster JO11-2
Hercules JO11-3
Westlandia JO10-1
Westlandia JO10-2
Scheveningen JO10-2
Westlandia JO10-4
Victoria'04 JO10-2
Westlandia JO10-6
Westlandia JO9-1

MVV JO19-1
Westlandia JO19-2
Westlandia JO19-3
Honselersdijk JO19-3
HVC'10 MO17-1
Westlandia JO17-1
Westlandia JO17-2
VELO JO17-7
Westlandia JO17-5
Westlandia JO15-1
Westlandia JO15-2
Westlandia JO15-3
LYRA JO15-4
Westlandia JO15-5
Westlandia JO15-6
Jodan Boys JO13-1
Westlandia JO13-2
Westlandia JO13-3
Concordia JO13-8
FC 's-Gravenzande JO13-7
KMD JO13-4
Nieuwerkerk JO12-1
Westlandia JO11-1
Westlandia JO11-2
Westlandia JO11-3
Westlandia JO11-4
Quick JO10-1
DSVP JO10-2
Westlandia JO10-3
TOGB JO10-9
Westlandia JO10-5
Leidschenveen JO10-5
GSC ESDO JO9-1
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09:30
08:30
08:30
08:30
08:30
09:45
08:45
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Westlandia JO9-2
GSC ESDO JO9-3
Westlandia JO9-5
Westlandia JO8-1
Westlandia JO8-2
GSC ESDO JO8-5
GDA JO8-1

Semper Altius JO9-1
Westlandia JO9-3
Full Speed JO9-3
HVV JO8-2
Moordrecht JO8-1
Westlandia JO8-3
Westlandia JO8-4

Berichten+Verslagen Jeugd per klasse
Excelsior Maassluis JO10-1 - Westlandia JO10-1

Oefenwedstrijden woensdag 27 september
18:30
18:30
18:30
20:00

Westlandia JO12-1 ZA
SV Den Hoorn JO9-1
SV Den Hoorn JO9-2
Westlandia JO17-2 ZA

Quick JO13:2
Westlandia JO9-1 ZA
Westlandia JO9-2 ZA
Verburch JO17:1

Ligging terreinen
Vereniging
Ligging terreinen
Excelsior ‘20
Thurlede, Parkweg 419, 3121 KK Schiedam
FC ’s-Gravenzande Koningin Julianaweg 154, 2691 GH ‘s-Gravenzande
GDA
Madesteinweg, 2553 EC Den Haag
GSC Esdo
Hengelolaan 600, 2544GJ Den Haag
Hercules
Sportpark Euphony, Vrederustlaan 117, Den Haag
HVC ‘10
Rondgang 10, 3151 BP Hoek van Holland
Quick
De Sav. Lohmanlaan 215, 2566 BZ Den Haag
Quintus
Leeuwerik, 2295 PX Kwintsheul
Rotterdam United RFC-weg 155, 3022 EZ Rotterdam
SC Monster
Duyvenvoordestraat 56, 2681 HN Monster
Scheveningen
Houtrust, Houtrustweg 96, 2566 GJ Den Haag
SVH/ Celeritas
Wateringseveld, Noordweg 74, 2548 AC Den Haag
VELO
Noordweg, 2291 EE Wateringen
VFC
Sportlaan 130, 3135 GX Vlaardingen
Victoria ‘04
Broekpolder, Kooikersweg 3, 3138 HE Vlaardingen
Voorschoten ‘97 Adegeest, Weddeloop 6, 2253 ST Voorschoten

Telefoon
010-4706338
0174-413630
070-3978769
070-326 52 95
070-3675270
0174-383070
070-3680323
0174-295499
0174-243839
070-3653131
0174-296611
0174-292779
010-4708903
010-4347949
071-5614863

Vandaag staat de tweede bekerwedstrijd op het programma. We spelen tegen Excelsior
Maassluis JO10-1. Beide ploegen hebben hun eerste bekerwedstrijd gewonnen. Dit
betekent een heuse strijd om de koppositie. Tot op het laatste moment is het spannend of
de wedstrijd doorgaat. Na de hevige regenval van afgelopen week blijft het onzeker.
Aangekomen bij Excelsior Maassluis blijkt de wedstrijd gelukkig door te gaan. Er wordt
zelfs vandaag op natuurgras gespeeld tot ongeloof van de meegereisde ouders. Eerlijk is
eerlijk, het veld ligt er fantastisch bij. Na de verrassing van het natuurgras staat ons een
tweede verrassing te wachten. Er staat een oude bekende langs de lijn. Fedde komt
samen met zijn vader kijken bij zijn oude teamgenoten.
De scheidsrechter geeft het sein voor de start van de wedstrijd. Westlandia weet met
verzorgd voetbal van achteruit op te bouwen. Dit gaat zeer goed. De beginfase is
veelbelovend. Al snel hebben we de eerste corner te pakken. Dit zal overigens niet de
laatste corner zijn van de dag. Er wordt een korte corner gespeeld. De bal wordt
opnieuw ingebracht door Toine. Met een slim overstapje van Camiel komt de bal terecht
bij Dani. Zijn schot wordt door de verdediging van Maassluis gekraakt. De eerste kans
is een feit. De opbouw blijft goed verzorgd. Zowel via de linker- als rechterkant zien we
vlotlopende aanvallen. Het ontbreekt alleen nog aan de beslissende eindpass. Weer een
corner. Na de afgeslagen corner brengt Steijn brengt de bal diep op het doel. Camiel
probeert het met een omhaal, maar hij weet de bal niet goed te raken. De bal verdwijnt
naast de goal. Met een volgende aanval wordt Toine vrij voor keeper gezet. Zijn schot
wordt tegen de keeper aangeschoten. Weer geen goal. Het blijft voorlopig nog 0-0. Ons
overwicht weten we nog niet uit te drukken in doelpunten. Zoals de ondoorgrondelijke
voetbalwetten betaamt valt de goal aan de andere kant. Een slippertje in de verdediging
van Steijn wordt genadeloos afgestraft door de aanvaller van Excelsior Maassluis.
Tegen alle verhoudingen in staan we op achterstand. Overigens maakt de tegenstander
de bal erg fraai af: 0-1 achter. Na de 0-1 volgt al snel de 0-2. Wederom zijn er
communicatieproblemen achterin. Een doorgeschoten bal lijkt een prooi te zijn voor
onze keeper Dean. Hij verwerkt de bal niet goed waardoor deze voor de voeten van
tegenstander valt. Op zijn beurt heeft de tegenstander geen moeite met dit cadeautje: 0-2
achter. Alsof het niet erger kan valt ook de 0-3. We hebben vandaag erg veel moeite met
diepe ballen die over de verdediging vallen. Dit keer zorgt de keeper met een verre
uittrap dat de bal tussen onze keeper en verdediging valt. De aanvaller is sneller dan
Steijn. Ondanks de achtervolging maakt de aanvaller geen fout: 0-3 achter. Tsja, vertel
nu maar eens dat je het betere van het spel hebt. Vlak voor rust hebben we een
uitgelezen mogelijkheid om de achterstand wat draaglijker te maken. Na een heerlijke
aanval belandt de bal via een mooie steekpass van Ibrahim bij Toine. Zijn schot spat
uiteen op de lat. Ook nu valt het broodnodige doelpunt niet. We gaan de rust in met een
zeldzame achterstand.
Tijdens rust probeert trainer Ruben de moed er in te houden bij de manschappen. Er
wordt gesleuteld aan de opstelling. We gaan spelen met twee verdedigers in plaats van
met drie. Met alle risico's van dien. Maar gezien de achterstand hebben we doelpunten
nodig. Er moet vol op de aanval worden gespeeld. We worden direct beloond voor ons
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aanvallende spel. Op een diepe bal weet Camiel de bal goed onder controle te krijgen.
Na een goede actie stuurt hij Ibrahim de diepte in. Hij maakt de bal goed af: 1-3. Gloort
er dan nog hoop aan de horizon? Lang kunnen we niet nagenieten. Voor we er erg in
hebben ligt de 1-4 in het doel. Onze keeper Dean speelt Steijn in. Door een stuiterbal op
het natte gras krijgt Steijn de bal niet onder controle. De bal kaatst via het scheenbeen
voor de voeten van de tegenstander. Deze kan de bal ongehinderd binnen werken: 1-4.
Daar blijft het niet bij. Tot overmaat van ramp valt ook de 1-5. Het is een vreemde
wedstrijd. Dik achter staan en toch het betere van het spel hebben. Toch blijft er nog
genoeg over om van te genieten. Een aanval wordt opgezet door Toine. Het spel wordt
verlegd van links naar rechts. Sten weet de bal terug te leggen op de inkomende Dani.
Zijn schot wordt niet goed verwerkt door de keeper. Uit de rebound weet Camiel de
tussenstand wat draaglijker te maken: 2-5. Direct na de goal valt er weer een
tegentreffer. Een bal wordt onderschept door Excelsior Maassluis. De speler omspeelt
Dean en schuift de bal in het lege doel: 2-6. Dit lijkt de genadeklap te zijn. Toch is er
nog tijd genoeg om wat aan de achterstand te doen. Via een actie van Toine komt de bal
bij Camiel. Hij heeft de ruimte om met de bal op te lopen naar het vijandelijke doel. Hij
is niet zelfzuchtig en legt de bal breed op Ibrahim en zorgt voor de 3-6. Onze jongens
nemen hier nog geen genoegen mee. Wederom een dribbel van Toine. De bal gaat van
Toine naar Tijs en van Tijs naar Ibrahim. Met een heerlijke pegel mikt Ibrahim de bal in
de kruising: 4-6. Nu is het zaak om niet opnieuw een snelle tegentreffer tegen te krijgen.
Vooralsnog blijven we het betere van het spel te hebben. Er wordt meer energie in het
spel gelegd waardoor de tegenstander wordt opgejaagd. Dit resulteert in snel balbezit.
Toine speelt een diepe bal langs de lijn op Camiel. Zijn breedtepass op Ibrahim wordt
bijna gepromoveerd tot de 5-6. Maar helaas! De jongens blijven gaan. De teleurstelling
van de makkelijk weggegeven doelpunten zijn ze te boven gekomen. Er wordt door
iedereen geknokt om elke grasspriet. Wederom wordt er een bal veroverd door Toine.
Dit is niet zijn eerste van vandaag. Zijn pass langs de zijlijn komt terecht op links bij
Camiel. Uit een ogenschijnlijk onmogelijke hoek weet Camiel vanaf de zijlijn de keeper
te verschalken. De boogbal ploft in het net buiten het bereik van de grabbelende vingers
van de keeper: 5-6. Na zijn Ronaldo-imitatie wordt de bal snel uit het doel gehaald door
Camiel. Wie weet zit er nog meer vandaag. Na de aftrap van Maassluis zetten we de
druk er vol op. Snel weten we de bal opnieuw te veroveren. Steijn zet met een goede
dribbel over de rechterkant een nieuwe aanval op. Met zijn inspeelpass speelt hij
Ibrahim in. Ibrahim behoudt op de achterlijn het overzicht. Camiel, die inmiddels naar
binnen is getrokken, weet de voorzet binnen te prikken: 6-6! De jongens zijn door het
dolle heen. Volledig verdiend komen we op gelijke hoogte. Wat ons de eerste helft niet
lukte, lukt nu opeens wel. De doelpunten vallen als rijpe appelen. Zou het jongensboek
dan nog mooier kunnen eindigen. Helaas fluit de scheidsrechter direct af na de aftrap.
De tijd wordt ons niet gegund om voor de overwinning te gaan. Maar wat mogen de
mannen trots zijn op de veerkracht die zij hebben getoond. De ouders hebben dit
gelijkspel gevierd als een overwining. Laat dit het vertrouwen geven dat we niet in
paniek hoeven te raken van een achterstand. Als we ons op deze wijze blijven
ontwikkelen dan gaan we mooie dingen beleven met dit elftal.
Volgende week kunnen wij bij een overwinning op DSO onze eerste plek definitief
veiligstellen. Excelsior Maassluis hijgt overigens wel in onze nek. We staan gelijk in
punten, maar het doelsaldo is in ons voordeel. Het belooft volgende week spannend te
worden.
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Westlandia JO9-1 - Excelsior Maassluis JO9-1
Regen..regen..regen.. nee heel veel regen wacht storten, hozen met bakken uit de lucht
kwam er water..
Maar onze bikkels stonden gewoon op het veld voor een potje voetbal tegen Excelsior
Maassluis JO9-1.
Vanaf seconde 1 waren de jongens scherp.. gelijk vol en fel op de bal.. op alle fronten
werd de tegenstander vastgezet. Binnen de kortste keren was het 3-0.. elke bal was voor
Westlandia en onze keeper Sem had nog niks hoeven te doen.
De eerste wervelwind van Westlandia bleef aanhouden.. met rust stonden de jongens
zelfs met 9-0 voor.
Na een korte rust.. was het begin van de 2de helft weer even wakker worden... Excelsior
had snel 2x gescoord.. en er werden door ons wat duels verloren..een tandje erbij en het
verschil werd weer gemaakt.. halverwege de 2de helft stond het 12-4 voor de jongens
van JO9-1.
Nog een kleine 10 minuten te gaan.. Westlandia vond het wel prima deze stand en
Excelsior kon niet meer.. er werd nog 2x even aangezet en dat leverde ook 2 doelpunten
op.
Zo werd de mooie eindstand van 14-4 behaald.
Dit keer geen penalty's aan het einde maar lekker snel een warme douche!!
Jongens super super super goed gevoetbald en met veel plezier ondanks het slechte
weer.. #trotsopdejongens

Zaalvoetbal
Wij zijn telefonisch en via de mail bereikbaar .
06-10962000 Ben Nadorp
mail: bnadorp@gmail.com.
06-51193543 Ricardo Kortekaas
kippen2@caiway.nl.

Ledenadministratie
Wijzigingen:
Aangemeld bij KNVB:
-N 8408m M. Ben Omar (Morad)
-N 8406m R. van Busschbach (Roy)

Knvb: SNZT723, Geb.datum: 29/07/1977
Knvb: SNZT48Y, Geb.datum: 03/09/1972

Bedankt als lid:
-C 6044m M.T.W. Micheil (Moses)
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Kwekers weten als geen ander hoe belangrijk een
stabiel kasklimaat is. En juist de kléine kascomponenten zijn daarbij oh zo belangrijk. Daarom
maakt Van der Valk Systemen luchtingsmaterialen
die er voor zorgen dat luchtramen perfect en
gelijkmatig sluiten. En schermmaterialen die het
maximale rendement halen uit scherming en
verduistering. Stuk voor stuk gemaakt met een

‘Ik
zet
mij
in
‘Ik zet mij in
liefde
uit
uit liefde
voor
de
club.’
voor de club.’
De verbindende kracht van voetbal

wiskundige precisie. Zo ziet u, een stabiel kas-

Of je nu jong of oud bent, topscoorder of kantinehulp: voetbal raakt je!
Omdat
de sport zoveel
mensen
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elkaar brengt en plezier geeft,
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klimaat wordt mede mogelijk gemaakt door de

Omdat de sport zoveel mensen bij elkaar brengt en plezier geeft,
www.rabobank.nl/westland

welhaast wetenschappelijke benadering en een

klimaatmaterialen van Van der Valk Systemen.

VAN DER VALK SYSTEMEN BV, ZWARTENDIJK 73, 2681 LP MONSTER, TELEFOON (0174) 21 22 23, WWW.VALKSYSTEMEN.NL, INFO@VALKSYSTEMEN.NL

ondersteunen wij Westlandia van harte.
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